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Amerika is voor de tevreden
roker die geen onruststoker wil
zijn, een crime. Hoezo een vrij
land, hoezo geen patemalistische
verzorgingsstaat, hoezo het walhalla van grootkapitaal en industriele lobby? Philip Morris heeft
het zwaar moeten afleggen tegen
de gezondheidsrage in de vs.
Voor elke wolkenkrabber zie je,
helemaal beneden buiten bij de
draaideur, een paar verstoten
rokers inhaleren: slachtoffers van
de nieuwe drooglegging. Dit
rookverbod leverde overigens
wei een filmisch moment op op
de trappen van Capitol Hill. Een
ober van het House of Congress,
een African-American met zuidelijke tongval, vroeg me, a! rokend: 'is Paris as beautiful as they
say it is?'. 1 De magie van het
oude Avondland is dus nog
steeds werkzaam. Maar voor
hoelang nog?
Amerika en Europa lijken meer
en meer uit elkaar te drijven. Als
aardschollen worden de twee
continenten door centrifugale
krachten van elkaar geperst. De
wederzijdse betrokkenheid op
elkaar neemt af. In veiligheidsen buitenlands politiek opzicht is
dit het duidelijkst zichtbaar.
Maar ook in cultuurhistorische
termen staat de vanzelfsprekende relatie tussen Europese en
Amerikaanse beschaving onder
druk. In deze beschouwing wil ik
beargumenteren dat deze verwijderingstendenzen optreden op
een moment dat juist een toenadering tussen oude en nieuwe
wereld geboden is.
Amerikaanse teruatrekkina

!d.),
JD:

De transatlantische verhoudingen hebben in korte tijd een
gedaanteverwisseling ondergaan.
Scharnierpunt hierbij is uiteraard

AMERIKAANSE
ERVARINGEN

Het
belang van
Amerikaanse
toestanden

I

RENE CUPERUS
Medewerker Wiardi Beckman
StichtinB en redacteur s &.P

het einde van de Koude Oorlog,
ofwel waterscheiding
1 9 8 9.
Amerikaanse bases in Europa
worden ontmanteld, de oorlog
in Bosnie wordt met enige afstand door Washington gadegeslagen: Europa is niet Ianger
vitaal veiligheidsbelang nummer
een. In zijn onlangs verschenen
rapport Stabiliteit en veiliaheid in
Europa: het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid

meent de WRR qat 'herkenbaar
is dat de Verenigde Staten, nu
geen ideologische missie Amerika meer verplicht tot een dagelijkse actieve betrokkenheid,
weer afstand neemt van Europa'.
In de woorden van rapportopsteller M. Brands: 'De hoop
op een belangrijke aanwezigheid
van de vs in Europa is betrekkelijk futiel. ( ... ) In Europa zullen
de vs slechts als achtervanger
opereren'. 2 De w RR ziet hierin
een terugkeer van een historisch
patroon: 'Hoe vanzelfsprekend
de "natuurlijke eenheid" van het
Westen na 1945 mag hebben
geleken, een langdurige Amerikaanse bemoeienis met Europa
heeft voorafgaand aan de Koude
Oorlog nooit bestaan.' De WRR
kiest dan ook Europese eieren
voor zijn geld. Voor veiligheidspolitiek zal Europa meer en meer
op zichzelf zijn aangewezen.
Daarover maakt men zich weinig
illusies.
En het moet gezegd, het leek er
even op dat de vs met Bush' concept van de New World Order
multilateraal-idealistische consequenties zouden verbinden aan
de nieuw ontstane intemationale
situatie. Momenteel staan de seinen in Washington eerder op
unilaterisme. Met de 'Republikeinse revolutie' van Newt Gingrich en de zijnen lijkt een terug-
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grijpen op isolationistische reflexen versterkt te
zijn. De republikeinse meerderheid in het Congres
weet het primaat van de president op buitenlands
politiek gebied via begrotingscommissies te be'invloeden en wel zodanig dat het 'nationaal belang'
van de vs enger, dus minder intemationalistisch
wordt gedefinieerd. Het feestje ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van de VN heeft Gingrich al
aanlig bedorven door te pleiten tegen multilaterale
operaties en voor bezuinigingen op de afdracht aan
de jubilaris. En in het Contract with America is het Star
Wars-programma terug van weggeweest.3 De bescherming van het eigen grondgebied krijgt hernieuwde syrnbolische betekenis in een politieke
concurrentiestrijd die vooral op basis van het
Americafirst-sentiment wordt gevoerd.
Clintons winst op Bush werd reeds toegeschreven aan zijn belofte de presidentiele koers te verleggen van buitenland naar binnenland (it's the economy,
stupid!) en ook Clintons 'economisering van de buitenlandse politiek' - NAFTA en de handelsstrijd
met Japan- kan in dit verband worden gezien. Het
ziet emaar uit dat de Republikeinen deze lijn verder
zullen verscherpen. Toch al minder intemationalistisch van aard, zullen zij, getuige ook het Contract,
de verkiezingsstrijd ingaan met een sterk binnenlands georienteerd (economisch) program. ln een
dergelijk klimaat verschijnt Europa eerder als concurrent op een globaliserende markt, dan als bondgenoot en partner in een gefragmenteerde wereld
vol nieuwe veiligheidsrisico's.
Uiteenvallend Amerika

Ook op cultureel vlak dreigt een zekere verwijdering tussen Europa en Amerika. Dit heeft demografische en binnenlands-politieke oorzaken. Zo
hispaniseert en 'asianiseert' Amerika in een betrekkelijk hoog tempo. Een illustratie: de eentaligheid
op supermarktprodukten is opgegeven. Spaans
naast Engels is gewoon geworden. De toenemende
invloed van Spaanstalige en Aziatische bevolkingsgroepen versterkt de - om economische redenen
I. Dit artikel is mede gelnspireerd door
een studiereis naar de Verenigde Staten
(april I995), georganiseerd door The
American Council'!} Youno Political Leaders
(ACYPL, Washington) en Stichting
Mandaat, Den Haag. Met dank aan Rick
van der Ploeg, Tarik Fawzi, Herma
Boom, Rob Nout en Wim van de Camp.
2. Zie w R R, Stabiliteit en veilioheid in
Europa. Het veranderende krachtenveld

toch al aan belang winnende- orientatie op Mexico
en Midden-Amerika en het Pacifisch gebied; dit ten
koste van de Europese orientatie. Vanuit de Amerikaans-Aziatische gemeenschap wordt de Euro-centrische obsessie van het Amerikaanse establishment
meer en meer onder vuur genomen. Men pleit
expliciet voor een 'post-Europese Amerikaanse
identiteit'. 4
Met deze hemieuwde etnische inkleuring en
bewustwording van Amerika zijn dan ook meer
fundamentele vragen gemoeid, getuige de hartekreet van Arthur M. Schlesinger, Jr., beroemd
Amerikaans historicus en oud-adviseur van
Kennedy. ln zijn The DisunitinB rif America stelt
Schlesinger een sombere diagnose. De vanzelfsprekende relatie van Amerika met de westerse cultuur
en Europese beschaving Staat onder druk.
Schlesinger constateert dater een 'cult of ethnicity'
door Amerika raast ('the ethnic revolt against the
melting pot') die Amerika- tegen haar geschiedenis en samenbindende kracht in - uiteen dreigt te
Iaten vallen in gesegregeerde etnische gemeenschappen . Achter de felle strijd op scholen en universiteiten tegen het 'Eurocentrische curriculum'
en achter de manie van political correctness gaat een
groot gevaar schuil: de vernietiging van de Amerikaanse identiteit en het Amerikaanse staatsburgerschap.
Oat wat Amerikanen bindt, de patriottische traditie van Founding Fathers, politieke democratie en
individuele burgerrechten, kortom de Amerikaanse
'civil religion', wordt bedreigd. De Amerikaanse
wapenspreuk E Pluribus Unum dreigt uit het lood
geslagen te worden: door een fixatie op het verschil
tussen burgers wordt juist het bindmiddel van de
multiculturele samenleving aangetast Zo wordt de
subtiele balans waarop de Amerikaanse identiteit
stoelt, ondermijnd. ln plaats van het zich afzetten
tegen de individualistisch-egalitaire traditie zullen
de vs, aldus Schlesinger, de 'great unifying Western ideas of individual freedom, political democracy and human rights' hard nodig blijven hebben als

voorhet buitenlands beleid (48), Den Haag,
I 995, p. I 9 en p. 55-59 en de Volkskrant,
28juni95

3. Contract with America. The Bold Plan by
Rep. Newt Gin9rich, Rep. Dick Armey and
the House Republicans to Chanoe the Nation
(edited by Ed Gillespie and Bob
Schellhas), Times Books: New York,
I994,

p.

9I-I I3.

.

4· Zie Joel Kotkin en Yoriko Kishimoto
e. a., The Third Century: America's
Resuroence in the Asian Era, Crown: New
York, I 994· 'Het wordt tijd te erkennen dat het arand scheme, zoals John
Adams het noemde, zijn Europese tijd
heeft gehad en een fase is ingegaan van
nauwere samenwerking met Azie,
Latijns- Amerika en andere delen van de
wereld' .
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identiteitverschaffer in een multi-etnisch Amerika.
Op straffe van een 'Disuniting of America' .5

een periode waarin Amerika Europa met een meer
open vizier tegemoet leek te treden.

Convernentie?
Zoals geschetst zijn er krachten werkzaam die tenderen naar een verwijdering tussen de vs en
Europa, naar een afbrokkeling van hun 'natuurlijke
eenheid'. Daarmee is een einde gekomen aan een
periode, waarin juist een zekere convergentie leek
op te treden. De Golfoorlog en Bush' concept van
een Nieuwe W ereldorde deden even de hoop
opflikkeren van een Amerikaans-Europees partnerschap voor vrede, mensenrechten en intemationale
rechtsorde. Daamaast leek intellectueel en politiek
Amerika zich meer open te stellen voor de Europese ervaring op sociaal-econorilisch terrein. Oostkust-intellectuelen als Robert Reich (de huidige
Secretary of Labor in de regering-Clinton) en
Lester Thurow attendeerden Amerika op de stabiliserende arbeidsverhoudingen en verzorgingsarrangementen in Europa. 6 Niet in de laatste plaats
werden Clinton's ( uiteindelijk falende) hervormingsvoorstellen voor de gezondheidszorg gemspireerd door Europese voorbeelden.7
Maar ook in Europa werden de vs met andere
ogen bekeken. Bij de herorientatie en sanering van
de Europese verzorgingsstaten werd het Amerikaanse samenlevingsmodel een referentiekader.
Niet Ianger aileen als alarmerend contrapunt, maar
nu ook als mogelijke inspiratiebron. Voor marktwerking, liberalisering of het mirakel van de
Amerikaanse jobmachine wendde men de blik transatlantisch. Amerika als rolmodel voor het dynamiseren van de Europese welvaartsstaten?
De Republikeinse revolutie kan men beschouwen als een rem op deze ontwikkeling. Er lijkt nu
een eind te zijn gekomen aan de Amerikaanse leeren nieuwsgierigheid zoals die zich ten opzichte van
Europa aan het ontwikkelen was. Het Contract with
America kenmerkt zich toch vooral door een teruggrijpen op aloude Amerikaanse instincten, zowel
op binnenlands als buitenlands terrein . Ideologisch
verzet tegen 'big government' en 'tax and spendprograms', naast protectionistische en isolationistische schijnbewegingen typeren het. Het markeert

Nu zijn convergentie of verwijdering grote woorden wanneer het over de verhouding tussen de
vs en Europa gaat. Ze abstraheren van de
transatlantische verstrengeling die in een globaliserende wereldeconomie en een internationale
media- en cultuurwereld sowieso gegeven is.
Dergelijke termen zijn echter wei zinvol op het
niveau van percepties en inspiraties. Het gaat dan
om de erkenning van gemeenschappelijke doelstellingen en normen en om gedeelde preoccupaties. In
welke mate is er sprake van een wederzijds op
elkaar betrokken zijn; in hoeverre acht men elkaars
maatschappelijke problemen en oplossingen relevant; bestaat er een dialoog over gemeenschappelijkheid en verschil? Wat dat aangaat kan men de
Republikeinse revolutie, vergeleken met de intellectuele voedingsbronnen van de regering-Clinton,
een stap terug noemen in wat leek op een proces
van voorzichtige toenadering tussen Amerika en
Europa.

5· Arthur M. Schlesinger, Jr . The DisunitinB rfAmerica. Riflections on a Multicultural Society, Norton: New York/
London, 1992.
6. Vgl. R. Reich , The Work rfNations en

Kennisnebreken
De tendenzen van convergentie zoals die zich leken
af te tekenen, waren overigens tamelijk bijzonder.
Want dat Amerika en Europa intensief op elkaar
betrokken zijn, valt moeilijk vol te houden. De
relatie tussen Europa en de vs mag dan een rijke,
complexe traditie hebben - die van oude versus
nieuwe wereld of die van verfijnd en cultuurrijk
atavisme versus jonge dynamische massacultuur zij is er bovenal een van bee! den, mythen en wederzijdse vooroordelen. Van een geinformeerde dialoog is onvoldoende sprake.
W at immers in het oog springt bij de relatie tussen de vs en Europa is de gebrekkige kennis over en
weer. De cliches blijken, zoals zo vaak, aardig
waarheidsgetrouw. Oat Amerikanen Nederland
niet op de wereldkaart kunnen aanwijzen is bekend
en weinig spectaculair, maar het ontbreken in
Amerika van vrijwel iedere vorm van kennis over
Europa tart elke voorstelling. Redelijk hoogopgeleide Amerikanen kunnen geen Europese regeL. Thurow, Head to Head. The comin9
economic battle amona]apan, Europe
andAmerica, New York, 1992.
7. Vgl. Theda Skocpol in dit nummer
vans&p.

-
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ringsleider noemen (Wim Kok, dit jaar in
Washington op bezoek, bleek met zijn naam -die
Amerikanen fors op de lachspieren werkt- weinig
PR te hebben bedreven) . Een openbare aanklager
uit Richmond (een vroegere Miss Virginia, die al
twee criminelen naar death row zond) was hogelijk
verbaasd dat er in Europa geen doodstraf bestaat.
Curieus vooral is dat men geen notie heeft van de
werelddominantie van de Amerikaanse cultuur.
Dat Europeanen Madonna en Sinatra adoreren, dat
ze CNN en NBC ontvangen en opblijven bij de presidentsverkiezingen, dat de Europese tv volstrekt
platgewalst wordt door talkshows, series en films
uit Hollywood; de meeste Amerikanen hebben er
geen idee van.
Het beeld dat oprijst, is er een van een continent
dat aan zichzelf genoeg heeft. Referentiekader en
vergelijkend materiaal is er immers al volop: de
diverse staten onderling. En bet moet gezegd,
Amerikanen weten meer van hun staten dan
Europeanen van hun toekomstige federatiegenoten
(De Europese eenwording, met het Europees
Parlement voorop, schiet zelfs hierin volstrekt
tekort.)
De kennis van Europeanen over Amerika is
ongetwijfeld groter dan omgekeerd het geval is.
Maar het probleem is hier eerder: veel indrukken,
beelden en informatie, weinig kennis en inzicht.
Het is niet overdreven te stellen dat Europeanen
(en zij niet aileen) zo goed als gesocialiseerd zijn
geraakt in de Amerikaanse samenleving. Dankzij
films, politieseries en soaps kent men bijvoorbeeld
het Amerikaanse rechtssysteem beter dan bet eigen
- geef niet de kost aan hen die denken dat we hier
ook jury-recbtspraak hebben. Voor de Amerikareiziger doet zicb dan ook een vreemd fenomeen
voor: Amerika bezoeken is de Eiffeltoren voor het
eerst van je Ieven zien, maar dan verduizendvoudigd. Amerika is als een decor, waarvan je de
omtrekken als waren het de Ideeen van Plato al
kende. De sirenes van de politieauto's, het straatbeeld van New York, de shoppinB malls_van de blanke middenklasse: het zijn allemaal Eiffeltorens in
bet klein. Rob Kroes bedoelde iets soortgelijks
met: 'Amerikaanse symbolen zijn tot een interna8. R. Kroes, 'De kansen op een nieuwe
poHtiek in Am erika', Socialisme &.
Democratie (1993), 7/8,

p.

342.

9· Rob Kroes, De leeate van Amerika. Een
massacultuur in de wereld, Prometheus:
Amsterdam, 1992.

tionale lingua franca geworden in de beeldentaal
van reclame, kleding en gedragsstijlen. Op het
gebied van de massacultuur hebben zich dromen en
iconen van vrijheid en genoegen blijvend verbonden met een gegeneraliseerd beeld van "Amerika".
In al dergelijke opzichten is Amerika de krachtigste
zender in de wereld van boodschappen die luisteren
naar de regels van Amerikaanse semiotiek. ' 8 Dat
Europeanen door dit alles een gekleurd en verwrongen beeld van Am erika hebben, mag duidelijk
zijn. Republikeins presidentskandidaat en senator
Bob Dole zou je voor wat betreft de buitenlandse
betrekkingen bijna gaan steunen in zijn kruistocht
tegen Hollywood en 'negatieve popmuziek'. Door
de amusementsindustrie wordt niet-Amerikanen
per saldo een extreem gewelddadig en zwartgallig
Amerika-beeld voorgehouden, met in de boofdrol
zwarte getto-gangs en blanke serial killers. Het daaruit resulterende Amerika-beeld bevestigt en versterkt de mythe van het anders-zijn van Amerika.
En die mythe speelt tocb al een hoofdrol in het
Europese denken over Amerika. Hierin verschijnt
Amerika als Januskop. Het vormt het contrapunt
van de Europese cultuur, maar tegelijk is Amerika
voorland en voorafschaduwing van Europa.9
Orientatiecrisis
Het probleem is dat dit type ingesleten en dominante beeldvorming een beter begrip en produktiever
gebruik van, al dan niet gedeelde, AmerikaansEuropese ervaringen in de weg staat. De denktradities belemmeren een onbekommerder kijken naar
elkaar.
Want wat opvalt aan de klassieke beeldvorming
over en weer, is dat deze als het ware bevroren is.
De beelden worden gedacht in door de geschiedenis overgeleverde termen. Europeanen bezien
Amerika nog vanuit de elitair-aristocratische traditie van De Toqueville of Huizinga' 0 , terwijl
Amerikanen Europa bij wijze van spreken nog
waamemen door de ogen van hun Founding Fathers
of van net op Ellis eiland aangekomen emigranten.
Wat frappeert is de contimiiteit in de beeldvorming. Alsof de tijd heeft stilgestaan en maatschappelijke ontwikkelingen en wederzijdse bemvloe-

1 o. Zie Alexis De Toqueville, De democratie in Amerika (bloemlezing samenge-

steld en ingeleid door J.M.M. de Valk),
Kok: Kampen, 1990 en de Amerikaanse
editie, waarin editor R.D. Heffner overigens weinig subtiel afstand neemt van

De Toqu~ville's beschrijving van
Amerika en waarop een sticker geplakt
ziet met de tekst: 'Newt Gingrich's
required reading -New York Times',
Alexis de Toqueville, Democracy in
America, Menton: New York, 1984.
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ding die traditionele beelden niet hebben achterhaald en vergruizeld.
AI in 1920 schreef Huizinga dat Europa meer
veramerikaniseerd was dan men zich realiseerde en
dat Europa met dezelfde maatschappelijke vraagstukken werd geconfronteerd als Amerika. En was
dat ook niet de essentie van De Toqueville's transatlantische betoog? Is zijn op Europa gerichte profetie inmiddels niet uitgekomen? Van de aristocratische standensamenleving uit zijn tijd is Europa de
egalitaire massa-democratie geworden, zoals hij die
toen in de vs zag ontluiken. Voor de twijfelaars zijn
er in Europa de naoorlogse ontzuiling en individualisering nog bij gekomen. Die maken het spreekwoordelijke Amerikaanse individualisme voor
Europa relevanter dan ooit. 1 1 Hiermee wil zoveel gezegd zijn als dat de problemen van de Amerikaanse samenleving allang onze
problemen geworden zijn. De maatschappelijke
ervaringen van de vs - positief of negatief- hebben
aan zeggingskracht en relevantie gewonnen.
Er zijn daarom tal van redenen om - juist ook
tegen de eerder genoemde verwijderingstendenzen
in - uit de oude vertrouwde mal van projecties en
mythen te treden. Temeer omdat er sprake is van
een gelijktijdige orientatiecrisis in zowel Europa als
de vs. Die maakt een uitruil en uitwisseling van
kennis en inzicht - het zoeken naar gemeenschappelijkheid van probleemdefinities, zo niet convergentie bij het tegemoet treden en oplossen van
maatschappelijke vraagstukken - des te urgenter.
Amerika noch Europa kunnen zich, kortom, een
verwijdering van elkaar echt permitteren. Beide
hebben baat bij een intensiever intellectueel verkeer en een uitwisseling van maatschappelijke ervaringskennis. Want zoals Amerika stukloopt op zijn
'sociale kwestie' en de extreme anti-overheid-enbelasting-houding van zijn burgers, zo lijkt Europa
zich kompasloos mee te Iaten drijven op percepties
van globalisering, individualisering en normvervaging. Bij de orientatiecrisis van de Europese verzorgingsstaat kan Amerika in positieve en negatieve zin
1 1. Niet voor niets krijgt het met het
Amerikaanse individualisme verbonden
communitarisme van A. Etzioni c.s. zo'n
overspannen receptie in een Nederland
dat zich pas sinds kort als 'gei'ndividualiseerd' beschouwt.
12 . Zie 'Het Amerikagevoel van
Rinnooy Kan', in: Amerika. Kwartaalblad
over de Vereniade Staten, Voorjaar '94,

een nuttig referentiekader bieden. Zo ook met een
oud Amerikaans en vers Europees vraagstuk, dat
van immigratie en multi-etniciteit. Zo zijn er meer
terreinen te noemen, waarbij een intensievere toenadering tussen Europa en de vs geboden is. Ik
noem - lukraak maar niet willekeurig - een aantal
terreinen waarvoor een meer onbekommerde blik
op de Amerikaanse ervaringen nuttig is voor
Europa (en vice versa).
Sanerin9 verzorainasstaat

Bij de herorientatie van de Europese verzorgingsstaten spelen de vs, zoals gezegd, reeds een rol.
Een dubbelrol wei te verstaan. Enerzijds geldt
Amerika als het decor van 'Amerikaanse toestanden' en wordt het ingezet als afschrikwekkend scenario bij al te rigoureuze ingrepen in Europese verzorgingsarrangementen. De exclamatie 'Amerikaanse toestanden!' wordt in het politiek-maatschappelijk debat dan als afzwerend obstakel en als
ideologische barricade gebruikt. Zij staat voor het
hellende vlak waarlangs de verworvenheden van de
Europese verzorgingsstaten en cultuur wegglijden.
Amerikaanse toestanden, dat is de aantasting van
het minimumloon, dat is het verlagen yan uitkeringen, het afschrijven van achterstandsbuurten of het
privatiseren van het gevangeniswezen. In meer
algemene termen gaat het dan om de afbrokkeling
van solidariteit, de toename van maatschappelijk~
onverschilligheid en de vervluchtiging en anonimisering van sociaal-economische relaties. In het
befaamd geworden onderscheid van Michel Albert
tussen Rijnlands en Anglosaksisch kapitalismemodel is dit perspectief verder onderbouwd.
Aan de andere kant ontlenen voorstanders van
een verdere liberalisering, ontvoogding en dynamisering van de Europese verzorgingsstaat positieve
argumenten aan het Amerikaans model. Te denken
valt aan Bolkesteins pleidooi voor een midatlantisch
model of aan Rinnooy Kans behoefte aan Amerikaanse ondememingszin. 1 2 Het tamelijk hoge ideologische gehalte waarmee Amerika als positief of
p. 38·41. Dit interview bevat overigens
een gebalanceerd pleidooi om 'van
Amerikaanse toestanden in de goede zin
van het woord enorm vee! te leren. De
Amerikaanse ervaring is buitengewoon
nuttig om in je achterhoofd te hebben,
juist voor het nieuwe evenwicht waarnaar Nederland op zoek is.'

I ·
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negatief referentiekader wordt opgevoerd pleit er
in deze voor 'Wahrheit und Dichtung' goed te
onderscheiden. Een gebrek aan kennis over de feitelijke situatie in Am erika kenmerkt de vergelijking
Europa-vs immers nogal eens.'l Om te voorkomen dat 'Amerikaanse toestanden' de uitkomst
worden van een verdere amerikanisering van economische en sociale verhoudingen in Europa zal een
intensievere dialoog met de Amerikaanse ervaring
geboden zijn.
Relatie burger-overheid
Gemeenschappelijk doch moeilijk vergelijkbaar, is
de Politikverdrossenheit in zowel Amerika als Europa.
Politiek cynisme en afkeer van het establishment
van politieke partijen, bureaucratie en overh~id
welen aan beide zijden van de oceaan tierig. De
basishoudingen ten opzichte van overheid en politiek stammen evenwel uit zeer uiteenlopende tradities. Die verschillende herkomst maakt dat een
orientatie op elkaar, bij het ontbreken van duidelijke oplossingen voor dit maatschappelijk probleem,
desondanks nuttig kan zijn.
Oat de houding van Amerikanen sterk afwijkt
van die van Europeanen laat de actualiteit zien. De
politieke achtergrond van de Oklahoma-bomaanslag toont hoezeer anti-overheidsattitudes in
Amerika geperverteerd zijn geraakt. Complottheorieen van 'anti-regerings-patriotten', dat is
andere koek dan ons 'kloofdenken' of de anti-politiek van de s P. Los van deze ontsporingen is de
Amerikaanse verhouding tussen burger en staat,
juist door zijn van Europa afwijkende aard, boeiend
vergelijkingsmateriaal.
Zo heb ik nogal wat Amerikanen, met - toeval of
niet - republikeinse sympathieen, horen verklaren
dat ze Europa zien als een feodaal achterstandsgebied. Landen waarvan de burgers nog steeds voor
alles en nog wat aanklampen bij hun bverheid, zijn
in feite onvolwassen. Dergelijke samenlevingen zijn
atavismen die meer met de Middeleeuwen dan met
de moderne tijd van doen hebben. De houding van
burgers in de Europese verzorgkgsstaten verklaart
men uit de vroegere houding van de Europeanen
tegenover hun feodale leenheer. Een dergelijk col'3. Zie voor een poging tot ontmythologisering de bijdrage van Wiemer
Salverda in dit nummer.
14. J. Huizinga, Mensch en meniate,
p. 2 1- 23. Huizinga spreekt hier met

lectief afhankelijksgedrag beschouwt men als een
voorstadium van de meer geemancipeerde verhouding tussen staat en individu, zoals die zich in
Amerika heeft ontwikkeld.
Huizinga gaf die Amerikaanse hyper-individualistische houding in zijn meest elementaire vorm
als volgt weer: 'de staat heeft geen ander doel dan
fair play te geven aan het individu. De staat mag de
ideele grenzen stellen aan de werkzaamheden der
burgers, maar handel en als een macht mag hij niet.
( ... ) de mensch is van nature tot het goede geneigd,
en behoeft van den staat niet veel meer dan een paedagogische aanwijzing door wijze wetten, terwijl
het uitvoerend gezag eigenlijk uit den boze is.' '4
Huizinga verklaart dit politiek individualisme klassiek vanuit de frontier-ervaring van de pioniers, die
een primitieve houding van afkeer tegen elk gezag
hebben. Bestuur en overheidsgezag, anders dan in
puur lokale, onderlinge vorm, is eigenlijk niet gewenst, want per definitie tiranniek. Burgers rooien
het zelf het beste, en dat lukt beter zolang ze aileen
gelaten worden, het is deze notie, die volgens
Huizinga de geringe Amerikaanse eerbied voor de
staat van oudsher verklaart. 1 5
Hoe extreem deze houding ook mag zijn - de
overheid als probleem - en tot welke uitwassen zij
ook leidt - het recht op bewapende zelfverdediging; de onbarmhartige benadering van hen die het
op eigen kracht moeilijk redden - , geheel zonder
relevantie is zij niet. Neem Nederland. In een onbekookte referendum-manie staat daar opeens het
leerstuk van de representatieve democratie ter discussie; tegelijk brokkelt een tamelijk paternalistische en centralistische overheidstraditie op vele
fronten af. De ontsobering van de verzorgingsstaat
en het beroep op een grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers worden afgedwongen door
koude sanering en een technocratische bezuinigingspolitiek. Het kwalitatieve alternatief daarvoor
- het ongelijk behandelen van de door de socioloog
Kees Schuyt onderscheiden 'noden en wensen van
de verzorgingsstaat' vraagt echter bovenal om een
cultuurverandering in de relatie tussen burger en
overheid. De 'homo subsidiens' zal zijn verwachtingspatroon ten opzichte van de overheid dienen
name over de opvattingen van Thomas
Jefferson .
15. Vgl. E.J. Dionne, Jr. , Why Americans
hate politics, Touchstone: New York,
1992.
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bij te stellen. Men zou dat kunnen zien als een bijstelling in de richting van de meer autonome
Amerikaanse verhouding tussen staat en burger.
Maar dat vraagt om een uiterst gecompliceerde
Gestaltswitch, waarvoor in Europa de institutionele
en culturele randvoorwaarden nog moeten worden
ontwikkeld. Het nu bestaande vacutim, waarin niet
voor niets het kloofdenken (over de kloof tussen
burgers en politiek) en een politieke legitimiteitscrisis floreren, vraagt om een opvulling waarvoor
nauwelijks een traditie voorhanden is. De Amerikaanse instituties van arassroots-participatie, lokale
autonornie en civil society kunnen dan wellicht inspiratie bieden.
Europese eenwordinB
Bij de toch al moeizame transporteerbaarheid van
Amerikaanse ervaringen naar de situatie in Europa,
moet bedacht worden dat die ervaringen zich op
een voor ons ongekende schaal voordoen. Die
schaal compliceert de vergelijking niet slechts
kwantitatief, doch ook kwalitatief. De afstand tussen burger en overheid en de afkeer van Big
Government moeten daar zeer letterlijk worden
genomen. Het zorgt ervoor dat vraagstukken in de
Amerikaanse politiek in het bijzonder relevantie
hebben voor de schaalvergroting van Europa. Hoe
onvergelijkbaar de Amerikaanse federatievorrning
en de Europese eenwording rnisschien ook mogen
zijn, het Constitutitionele raamwerk en de federatievorm van de vs zijn voor het ontwerp van een
toekomstig Europa bruikbare referenties. Vraagstukken van soevereiniteit en subsidiariteit, het
machtsverschil tussen kleine en grote staten: het
federatiemodel van de Verenigde Staten van
Amerika met al zijn checks and balances reikt hiervoor oplossingen aan, die in schoonheid het 'muddling-through-model' van de Europese Unie ver
overstijgen. Amerika biedt ook voor het bepalen
van de economische en culturele beleidsruimte van
'semi-soevereine staten' belangrijk vergelijkingsmateriaal. 1 6
16 . Vgl. L.A. Geelhoed, ' De semi-soevereine staat' in: Socialisme &J)emocratie
(199o), 2, p. 40-47 .
17. Zie recent : Kees Brants en Philip van
PraagJr. (red.), Verkoop van depolitiek.
De verkiezinascampaanes van J 994, Het
Spinhuis: •995· Zij stellen zich onder-

meer de vraag: 'Hoe "Amerikaans" is de
Nederlandse verkiezingscampagne?'

Kortom, veel Europeanen hebben, waar het hun
afkeer van Big Govemment vanuit Brussel betreft,
een boger Newt Gingrich-gehalte dan zij vermoeden en Europa heeft uiteindelijk Founding Fathers
nodig, geen muntslagers, kopgroepen of aeometries
variables.
Politiek systeem
Het Nederlandse debat over overheidssubsidiering
of sponsoring van politieke partijen en de eventuele
invoering van een gepersonaliseerd districtenstelsel
verschijnt in een ander Iicht, wanneer men daar het
Amerikaanse politieke systeem bij betrekt. Tot nog
toe zijn de verschillen tussen het Nederlandse en
Amerikaanse politieke stelsel zo groot, dat voor
een verdere 'amerikanisering' van de Nederlandse
politiek nauwelijks hoeft te worden gevreesd.
Amerikaanse invloeden beperken zich nu tot het
domein van campagne- en onderzoektechnieken,
die professioneler op de media en de persoon van
de politicus zijn toegesneden.•7 Op het moment
echter dat sponsoring van de politiek wordt overwogen, in combinatie met een districtenstelsel en
een verdere commercialisering van de media: dan
dreigt de weg naar een volstrekte amerikanisering
te worden geplaveid. Fundraisina-dinners, politieke
scheldcommercials, een Den Haag vol consultants
en een gepersonaliseerde politiek van belangenverstrengeling zijn dan niet ver meer weg.
Want de Amerikaanse democratie mag dan
spreekwoordelijk egalitair en open zijn en veel
ruimte Iaten voor arassroots-participatie, op federaal- en staatsniveau wordt de politieke praxis
gedomineerd door een machinerie van zakenlieden, lawyers en dollars. De geldbehoefte van het
politiek systeem is buitensporig: de dure, vrijwel
partijloze en volstrekt gepersonaliseerde, campagnes worden gefinancierd door giften en sponsoracties van bedrijven en issue en lobby-georienteerde
'Political Action Committees'. Alles wordt fraai
openbaar gereguleerd en geregistreerd bij de
Federal Election Committee (FEe) in Washington,
metals uitsluitsel: 'De (Nederlandse)
partijen zullen doorgaan met het zeer
selectief overnemen van technieken en
ideeen uit de v s. maar de ontwikkeling
van een volwaardige politieke marketing-benadering (betaalde publiciteit,
campagne in handen van externe consulop korte termijn niet
tants, R.C.)
voor de hand. (p. 244).
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maar dit laat uiteindelijk onverlet dat het Amerikaans politiek systeem alleshehalve resistent is voor
gelegaliseerde corruptie, clientelisme en helangenverstrengeling. I 8 Minister Dijkstals laconieke houding ten opzichte van politieke sponsoring zou wei
eens niet lang houdhaar kunnen hlijken in confrontatie met deze 'Amerikaanse toestanden'.
Nationalisme-debat

Schlesinger laat in zijn eerder aangehaalde hoek The
DisunitinB rif America zien hoezeer de gemeenschappelijke normen en idealen van de Amerikaanse
'civil religion' van he lang zijn geweest hij het tegengaan van centrifugale krachten in de multi-etnische
Amerikaanse samenleving. I9 Het is deze precaire
halans tussen een open, liherale samenleving en een
minimum aan gemeenschapswaarden die de Amerikaanse rnigrantensamenleving hij elkaar hield en
waardoor migranten als het ware getransformeerd
werden in Amerikanen . En hoezeer Schlesinger ook
de Anglosaksische overheersing en het institutionele racisme van vroeger kritiseert en tegenhewegingen daartegen verwelkomt, met het hindrniddel dat
Amerikanen tot Amerikanen maakt moet voorzichtig worden omgesprongen. Te ver doorgevoerde
multi-etniciteit, ten koste van gedeeld staatshurgerschap, ondermijnt een samenleving. Van deze
redenering van Schlesinger zijn echo's te vernemen
in het zogeheten 'nationalisme-dehat' zoals dat in
Nederland vooral door Paul Scheffer in NRC Handelsblad werd aangeslingerd . Zonder gemeenschappelijke identiteit als hindmiddel, zonder 'minima
moralia' zijn integratie, aanpassing en 'Nederlanderschap' uiteindelijk lege termen. De Amerikaanse ervaring laat zien dat 'Nederland de facto
imrnigratieland' het wellicht niet kan stellen zonder
een nader omschreven 'Nederlandse' identiteit.
8. In het State Capitol van Virginia
hebben de afgevaardigden de beschikking
over een knop waarrnee men zich van
stemming kan onthouden, omdat men
persoonlijk-zakelijk belang bij een wets·
voorstel heeft. Een fraai voorbeeld
van de institutionalisering van belangenverstrengeling in de Amerikaanse politiek.
I

Noodzakelijke partners

Schetsmatig werd hier een aantal maatschappelijke
vraagstukken aangeduid waarvoor een intensievere
uitruil van kennis en ervaring tussen Amerika en
Europa relevant zou kunnen zijn. Er zijn uiteraard
meer terreinen te noemen . Waar het om gaat is te
komen tot een heter gemformeerd onderling dehat.
Amerikaanse toestanden zijn van helang, omdat ze
- hoe negatief we ze soms ook heoordelen - mogelijke uitkomsten zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en vragen die ook de onze zijn. Dat dwingt
tot een zekere convergentie hij het definieren en
oplossen van maatschappelijke prohlemen.
'Amerika is anders dan wij d~nken', schreef
Huizinga al voor de oorlog. Europa en Amerika lijken meer op elkaar dan wij denken, zo zou ik daarop willen varieren. Vee! pleit ervoor dat Amerika
en Europa, meer en intensiever dan nu geheurt, op
zoek gaan naar gemeenschappelijke noemers en
zich minder verschansen achter klassieke heelden
en mythen. Niet in de laatste plaats omdat heide
culturen noodzakelijkerwijs elkaars partners zullen
zijn op de glohaliserende 'markt' van produkten,
ideeen en veiligheidsrisico's. Want hoe we het ook
wenden of keren, heide continenten hehhen spelregels te verdedigen die de internationale concurrentie en helangenstrijd zullen moeten hegeleiden.
Men hoeft Samuel Huntingtons heeld van een toekomstige 'Clash of Civilisations' niet te del en om te
erkennen, dat Amerika en Europa met hun
gemeenschappelijke, existentiele spelregels van
pluralistische democratie en individuele mensenrechten in een glohaliserende en fragmenterende
internationale orde op elkaar zijn aangewezen. 20
De hedreiging van concurrerende spelregelsystemen- van moslim-fundamentalisme tot Singaporemodel - nodigt daar eenvoudigweg toe uit.
9· Zie ook: J.W. Schulte Nordholt,
' Geloven in Amerika' in: Amerika.
Kwartaalblad over de Verenigde Staten,
Voorjaar '94, p. 79- 83.
20 . Zie Samuel P. Huntington , 'The
Clash of Civilisations?', in: Foreign
Affairs, Summer I993, Vol. 72, nr.J, p.
I
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